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  Főének: 24:1-3 („Az Úr bír ez egész földdel…”) 
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 Olvasmány (ld. középen  ) 
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  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 
 Köszönjük Kérges Barnabás kántori szolgálatát! 

 

 Urnaelhelyezés: Kiss Kálmán Sándorné 

 

 Jani Lívia lelkipásztor szabadságon van. 
 

 Ügyelet: szerda 15 órától 18 óra 30-ig 

 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk. 

 Pénteken 5 órától  Ancora IFI. 

 Vasárnap 9 órától Ima Kör illetve Kánon 

Kör 

 

  Vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet 

tartunk a megfelelő biztonsági intézkedések 

betartásával. 
 
 Ünnepi TOTO – honlapon is elérhető, 

visszaküldés aug. 23-ig. Eredményhirdetés 

augusztus 30-án. Főnyeremény – ünnepi torta 

 

 Egyházközségünk adakozást hirdetett 

beosztott lelkészi lakásra. 

 

 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 
 

  A L A P I G E :  R Ó M A  1 , 1 - 1 7  

  O L V A S M Á N Y :  R Ó M A  1 , 1 6 - 1 7  
1 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott 

arra, hogy hirdesse evangéliumát, 2 amelyet prófétái által a szent 

iratokban előre megígért, 3 az ő Fiáról, aki test szerint Dávid 

utódaitól származott, 4 a szentség Lelke szerint pedig a halottak 

közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Jézus 

Krisztus a mi Urunk, 5 általa kegyelmet és apostolságot kaptunk 

arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden 

népet, 6 akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. 

7 Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott 

szentjeinek: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 

és az Úr Jézus Krisztustól. 8 Először is hálát adok az én Istenemnek 

Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész 

világon híre van. 9 Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok Fia 

evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem 

rólatok, 10 mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából 

egyszer már el tudjak menni hozzátok. 11 Mert szeretnélek 

meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki 

ajándékot adjak át nektek, 12 azaz hogy együtt nyerjünk vigasztalást 

nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. 13 Tudjátok 

meg, testvéreim: sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek 

hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy 

munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép 

között is. 14 Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és 

tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. 15 Azért szívem szerint kész 

vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. 

16 Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az 

minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a 

görögöknek.17 Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki 

hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog 

élni.” 
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1. HIT ÁLTAL ÉLNI - AJÁNDÉK 

Mert a hit életet ad. És nem csak úgy, ahogy sokszor a világ is 

bizonygatja ezt a saját hit-fogalmával kapcsolatban. Pl. Ha hiszel a 

gyógyulásban, akkor kigyógyulsz a rákból, a tüdőbetegségből, a 

koronavírusból...  Ez a hit bizonytalan. Mert sokan vannak, akik 

hisznek a gyógyulásban, és mégsem gyógyulnak meg. De az a hit, az a 

bizalom, melyről a Biblia beszél az nem bizonytalan. Mert elsősorban 

nem földi gyógyulást, hanem örök életet. Olyan életet, mely nem ér 

véget soha, melytől a  halál sem választhat el, a betegség sem, a 

magány sem, semmi rossz dolog. A bibliai értelemben vett hit 

nagybetűs ÉLETET ad. És ezért ajándék. Ajándék, melyet nem vehet el 

senki. 

De ez az ajándék csak hit által, a hit miatt lehet a miénk, ahogy azt az 

Efézusi levélben is olvassuk: kegyelemből van üdvösségünk, hit által. 

És ezt nagyon fontos újra és újra tudatosítani magunkban! Hogy csak 

hit által. Nem tehetünk érte semmit. Nem szerezhetjük meg, nem 

érdemelhetjük ki, nem vásárolhatjuk meg, akkor sem, ha sokan ezt 

gondolják. Ez volt Luther Márton nagy felfedezése, ami a 

reformációhoz vezetett.  

Miért fontos hangsúlyozni, hogy hit által ÉLÜNK és hogy ez 

AJÁNDÉK? Az a tipikus kérdés jutott szemléltetésül eszembe, amit 

biztos, hogy sokan megkaptunk vagy éppen feltettünk már: Hogyan kell 

hinni? Kutyaszorító helyzet, mikor ezt kérdezik tőlünk, mert nem 

tudjuk elmagyarázni. El tudjuk mondani a KT 21. kérdését, de nem 

tudjuk elmondani, hogy ez hogyan lehet a másik emberé, mert mi sem 

értjük igazán, csak érezzük: Isten ajándéka ez. A hit Isten ajándéka. Hit 

által örökké élni ajándék.  

És egyedül hit által lehet miénk ez az ajándék. És míg arra a kérdésre, 

hogy hogyan kell hinni, nem tudunk helyes választ adni, addig a 

következő kérdésre már igen: Mit hiszünk? Mit hisznek a 

keresztények? A legegyszerűbb válasz erre az a mozaikszó, melyet a 

legtöbben ki tudunk bontani ebben a templomban: IKHTÜSZ - Jézus 

Krisztus Isten Fia Megváltó. És fontos, hogy oda tegyük mellé a 

birtokos jelzőt: Megváltóm. Az én személyes Megváltóm. Vagy, ahogy 

a fohászban is megfogalmaztuk Péterrel együtt: nem mehetünk máshoz, 

mert csak Jézusnál van az örök élet beszéde, Ő az Isten szentje, aki 

megszabadít bennünket.  Ez a hitünk alapja, Jézus a hitünk tárgya. És 

az, hogy ezt egyenként hogyan fogalmazzuk meg, az annyira sokszínű, 

amilyen sokszínűek mi is vagyunk. Mert van, aki a halál felől, van aki a 

bűn, van aki a magány, van aki a függőség felől közelíti meg a 

megváltását, de abban mind egyezünk, hogy Jézus Krisztus az, aki 

megváltott minket. És mi hisszük, és valljuk ezt. Ez az evangélium. A 

te evangéliumod, és az én evangéliumom. Az Isten evangéliuma, 

melyet nekünk ajándékozott. Nem azért, mert elég ügyesek, okosak, 

szépek vagyunk, nem is azért, mert mi annyira akartuk, hanem azért, 

mert így szerette Isten a világot, és benne téged és engem. Ez az 

evangélium. Erről mondja Pál, hogy nem szégyelli, sőt hirdeti, és 

hirdetni akarja a római keresztényeknek is. Ahogy hirdette már sok-sok 

embernek. Mert tudja, hogy ez az egyetlen út az ÉLETre, az 

evangélium, Isten hatalma, mely nyilvánvalóvá lett minden ember 

számára Jézus Krisztusban. Ez az örömhír. Hit által élni ajándék, 

testvéreim, erősödjünk meg a megajándékozottság örömében ma is! 

 

2. HITBŐL ÉLNI - ÉLETMÓD 

A második pont - hitből élni életmód- kérdőre von bennünket. Hogy 

állunk ezzel? Hogy állsz ezzel? A hited az életmódod? A hitből való 

életmód mélyen gyökerezik: a szívünk, a lelkünk, a személyiségünk 

legmélyebb részében. Ott, ahol régen valami törött volt a bűn miatt, de 

már gyógyul a megváltás miatt. És ez olyan dolog, ami kihat az 

életünk, az életed minden területére. Mert ez lesz a legmélyebb 

valóságod, ez lesz az identitásod. Isten megváltott gyermeke vagyok. 

És ez az, ami első sorban meghatároz, nem a munkám, nem a családom, 

nem a politikai hozzáállásom, nem a hobbim, nem a vérnyomásom, 

hanem a megváltott életem. Elméletben. De a gyakorlatban ez azért 

elég döcögős… Ezért kérdeztem magamat, és kérdezlek most titeket is: 

Hogy áll a keresztény életmódváltásunk? Ha lenne rá egy applikációnk, 

mit mutatna? Sikeresen teljesítettük a hetet, a hónapot? Vagy piros 

lenne a háttér színe, és az lenne a felirat: “sajnos most nem sikerült, 

próbáld meg legközelebb!”?? 

Az igaz ember hitből fog élni. Amikor Luther elolvassa ezt a mondatot, 

megérti, hogy egyedül hit által juthat el Istenhez. Pál nagyon sokszor 

beszél erről a Római levélben. Beszél arról, hogy a pogányok hit által, a 

hitük miatt lesznek Isten gyermekei, a zsidók pedig hitből, abból a 

hitből, mely az örökségük, mely a sajátjuk. Mielőtt leírja ezt a 

mondatot, az üdvösségről beszél, mely egyedül az ajándékba kapott hit 

által lehet a miénk. Mikor pedig ezt a mondatot írja, akkor az egyik ősét 

idézi, akitől ő zsidóként örökségül kapta a hitet. Pál Habakkukot idézve 

írja le: Az igaz ember hitből fog élni. Pontosabban Isten válaszát idézi 

Habakukk könyvének második fejezetében a próféta hosszas panasza 

után. Habakukk ugyanis felrója Istennek a sok igazságtalanságot, 

melyet lát és átél a földön, és számon kéri Istent, hogy miért nem 

cselekszik. Azt hiszem, sokan sokszor tudunk Habakukk panaszához 

kapcsolódni: miért és meddig? Isten  csitítja Habakukkot, Ő nem késik, 

igazságot fog tenni. És amíg Ő igazságot tesz, addig az ember egyetlen 

dolgot tehet: hitből él. Azaz hittel elfogadja mindazt, ami történik, és 

bízik Istenben. Akkor is, mikor nem érti. Nem hagyja el, nem tagadja 

meg, nem fordul el Tőle, hanem bízik benne. Mert a hite mélyebb, mint 

a világban átélt nehézségek fájdalma. Mi hogy vagyunk ezzel? Te hogy 

vagy ezzel? Hitből élsz a nehézségekben is? 

Pál idézi Habakukkot: Az igaz ember hitből fog élni. Ez után a mondat 

után pedig hosszasan ír a rómaiaknak arról, hogy mit jelent és mit nem 

jelent hitből élni. Erről olvastunk az elmúlt napokban a kalauz alapján: 

Pál figyelmezteti a római gyülekezetet, hogy a hit által való ÉLET 

következménye, hogy az ember állhatatosan jót cselekszik. Hálából. És 

ez a cselekedetek helye a hitünkben. A cselekdetek következményei a 

hitünknek és az üdvösségünknek. Mert Isten Lelke újjászül, és nem 

tudsz nem jót tenni. Vagy mégis? Mert ez Pál legnagyobb 

figyelmeztetése a rómaiaknak, melyet nem csak az első, hanem az 

utolsó fejezetekben is olvasunk még: amit hited ellenére cselekszel, azt 

Isten számon fogj kérni rajtad. Ha tudod, hogy lopni bűn, de lopsz (nem 

csak vagyont, hanem időt, méltóságot). Ha tudod, hogy paráználkodni 

bűn, és mégis… Ha tudod, hogy az Úr nevét hiába felvenni bűn, és 

mégis… Ha tudod, hogy az a nagy parancsolat, hogy úgy szeressük 

egymást, ahogyan Krisztus szeretett minket, és mégis… Nehéz 

belenézni ebbe a tükörbe (nekem is): hogy állunk, hogy állok, hogy 

állsz a hitből élés életmódjával? Hitből élni életmód, mely a 

személyiséged legmélyebb részéből fakad. Ha hagyod. 

 

3. HITBŐL HITBE ÉLNI - FELELŐSSÉG 

Mert nem egyedül élünk hitből. Hanem együtt. Ahogy Pál fogalmaz 

hitből hitbe. Ha másképp akarom magyarázni: a hitünk hat egymásra, a 

bizonyságtételünk a hit terjedésének módja. Erről beszél Pál, hogy ezért 

hirdeti az evangéliumot, hogy az Ő hite által mások is ÉLETet 

kapjanak. Például a rómaiak, vagy a Biblia másolói, Luther, Kálvin, 

sok-sok százévnyi ember, az az ember, aki által megértetted Jézus 

Krisztus Isten Fia Megváltód. Aki által hitre jutottál, és akik majd 

általad jutnak hitre. Így élünk hitből hitbe. 

Pál hite tanít bennünket hitből hitbe élni. Már csak azzal is, ahogy a 

rómaiakat köszönti, és elmondja: szüntelenül hálát ad értük, imádkozik 

értük, és el akar jutni hozzájuk. Mert tudja, hogy egymás hite által 

erősödhetnek. A rómaiak az ő hite által, és ő a rómaiak hite által. 

Figyeljük meg Pált, mi az első gondolata, mikor a rómaiakra gondol 

(akik között egyébként épp viszály volt, ezért ír nekik levelet)? 

Hálaadással. Ez az első szava, a hála. A rómaiak minden hibája és 

gyengesége ellenére a hála.  

Nézz körül most a gyülekezetben! Mikor adtál utoljára hálát ezekért az 

emberekért? Mikor imádkoztál utoljára igazán ezekért az emberekért? 

Mikor adtál utoljára hálát azért, akit a legnehezebb a gyülekezetben, az 

egyházban elviselni? Fantasztikus példa, amit Pál elénk ad hitből hitbe 

élésben: adjatok hálát, imádkozzatok egymásért! És ha ez megvan, 

akkor jöhet a többi. Mert Pál sem abba a hibába nem esik, hogy csak 

kritizál, sem abba, hogy nem mondja el, amit hibának lát. És erre tanítja 

a rómaiakat is egy hosszú levél formájában: hogy ne ítélkezzenek, ne 

versengjenek (ki a fontosabb a pogány vagy a zsidó?), ne a másik 

cselekedeteit méregessék, hanem hordozzák el egymást szeretetben. És 

tanítsák egymást szeretetben. A hitben erősebb a gyengébbet. De a 

hitben erősebb ne ítélkezzen a gyengébb felett, hanem segítsék, 

bátorítsák az elesetteket..  És főleg ne bántsák hitből fakadó 

cselekedetei miatt. A levél végén a húsevés kérdését hozza erre 

példaként. Aki hitből nem eszi, ne egye. Aki hitből eszi, egye. De egyik 

a másikat ne ítélje meg ezért.  A keresztény élet felelősség. Hitből hitbe 

élni felelősség. Gyülekezetbe járni felelősség. Igen, felelősség abban, 

hogy egymást segítsük a megszentelődésben. De még inkább felelősség 

a hálaadásban, az imádságban, az egymás hitének erősítésében. Abban, 

hogy nem csak az erősítheti a hitem, aki hozzám hasonló, velem egy 

szinten van, hanem az is aki nagyon különbözik tőlem, aki hitből 

másképp cselekszik, mint én cselekednék a közömbös dolgokban, aki 

még nem tart ott a hit útján, ahol én tartok. Ez is evangélium. Isten 

szeretetének nagy csodája, hogy a legkülönlegesebb utakon, a 

legkülönlegesebb emberekkel tud erősíteni minket.  

Testvérek! Egymás hite által erősödünk. És tudom, hogy annyi ember 

van a szívetekben, az emlékeitekben, a szomszéd padban, aki miatt 

mosolyt csal ez a mondat az arcotokra, mert erősödtetek általa. Adjatok 

hálát érte, imádkozzatok igazán érte. És arra hívlak ma titeket, hogy ne 

csak miattuk mosolyogjatok, adjatok hálát, imádkozzatok, hanem azok 

miatt is, akik másképp járják a Krisztusban való hit útját, adjatok hálát 

értük is, imádkozzatok értük is, és neveljétek egymást kölcsönösen 

szeretetben. Mert ez a kulcs. Ez a kulcsa Pál hosszú és kemény római 

levelének is, a szeretet, mely felelősséggel él hitből hitbe. Szeretetből 

hirdeti a tiszta evangéliumot. 

 kisturi eszter gyakornok. 


